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Zestawienie danych statystycznych

1. Ogółem liczba studentów uprawnionych do wypełnienia ankiety: 2397.

2. Liczba studentów, którzy wypełnili przynajmniej 1 ankietę: 262 (10,9%
uprawnionych)

3. Liczba dostępnych ankiet: 33607 sztuk.

4. Liczba wypełnionych ankiet: 1466 sztuk (4,4% wszystkich ankiet).

5. Liczba nauczycieli akademickich prowadzących oceniane zajęcia: 152.

6. Oceniono 429 zajęć.

7. Wystawiono 109 komentarzy.
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Syntetyczne zestawienie wyników ankiet

Ogółem oceniono 144 nauczycieli prowadzących zajęcia naWydziale Geodezji
Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Średnia ocena na jednego pracow-
nika to 4.78. Nie zanotowano ocen poniżej 3.0. Zanotowano oraz 6 ocen z
przedziału 3.0 - 4.0. Pozostali pracownicy zostali ocenieni powyżej 4.0. Wy-
kres poniżej prezentujący wyniki ankiet.

Ogółem oceniono 27 nauczycieli z tytułem profesora i stopniem doktora
habilitowanego prowadzących zajęcia na Wydziale Geodezji Inżynierii Prze-
strzennej i Budownictwa. Średnia ocena na jednego pracownika to 4.85. Nie
zanotowano ocen poniżej 4.0. Wykres poniżej prezentujący wyniki ankiet w
powyższej grupie.
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Ogółem oceniono 117 nauczycieli prowadzących zajęcia w grupie dokto-
rantów, asystentów, adiunktów i starszych wykładowców na Wydziale Geo-
dezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Średnia ocena na jednego pra-
cownika to 4.77. Nie zanotowano ocen poniżej 3.0 oraz zanotowano 6 ocen z
przedziału 3.0 - 4.0. Pozostali pracownicy zostali ocenieni powyżej 4.0. Poni-
żej wykres prezentujący wyniki ankiet.

Na rysunku poniżej przedstawiono zestawienie średnich ocen dla wszystkich
pracowników, pracowników samodzielnych i pracowników nie będących sa-
modzielnymi pracownikami naukowymi. Średnie oceny wystawione pracow-
nikom samodzielnym są wyraźnie lepsze niż oceny wystawione pozostałym
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pracownikom.

Na rysunku poniżej przedstawiono zestawienie ilości wypełnionych ankiet dla
wszystkich pracowników, pracowników samodzielnych i pracowników nie bę-
dących samodzielnymi pracownikami naukowymi. Rozkład liczby wypełnio-
nych ankiet jest zbliżony dla pracowników samodzielnych i niesamodzielnych.
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Podsumowanie

Porównując powyższe wyniki z wynikami z poprzedniego semestru widać
znaczny spadek zainteresowania wypełnianiem ankiet wśród studentów. Liczba
studentów, którzy wypełnili przynajmniej 1 ankietę spadła z 701 do 262.
Liczba ankiet wypełnionych dla jednego pracownika jest bardzo niska (śred-
nio 8 ankiet na pracownika, maksymalnie 33 ankiety). Wyniki ocen w porów-
naniu do poprzedniego semestru są wyraźnie lepsze (średnia ocena wzrosła
z 4.64 do 4.78), tylko 6 ocen jest poniżej 4, nie zanotowano żadnej oceny
poniżej 3.
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